VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2014.
1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet.

1.1

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2014 haft c:a 470 deltagare i åldern 6–18 år. Fördelningen
av pojkar och flickor var i stort sett helt jämn. Klubben har från höstterminen utökat
antal grupper på helgerna och har nu 20 grupper i Samskolans gympasal i stället för
som tidigare 11-12 grupper, vilket gör att fler barn från kölistan har tagits in.
SLTK startade en s.k. ”Matchskola” på fredagskvällar kl. 18-20 där juniorer i åldrarna
7-10 år får lära sig mer om hur matchspel går till. Taktik, poängräkning osv.
SLTK arrangerade tävlingsresor till Båstad i juni och till Gävle i december. Den årliga
träningsresan gick till Frankrike i slutet av april.
Junior-KM utomhus avgjordes för första gången med poolspel, vilket innebär att alla
deltagare fick spela minst två matcher, något som var mycket uppskattat.
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1.2

Seniortennis

1.2.1

Divisionsspel

SLTK erbjuder divisionsspel för både herrar och damer. Herrarnas divisionsspel är
uppdelat i 13 grupper med sex spelare i varje grupp. Varje grupp disponerar två bantimmar i veckan. Terminen är uppdelad i två omgångar. Efter varje omgång flyttas de
bästa två i gruppen upp och de sämsta två flyttas ned. På så sätt blir gruppernas
sammansättning bättre och spelarna hamnar snabbare i rätt grupp.
Under det gångna året så är den allmänna uppfattningen att rapporteringssystemet
fungerar bra. Det har framkommit en del synpunkter att det har blivit färre speltillfällen men som helhet är det nya upplägget bra. SLTK har tidigare haft en ”egen”
modell för divisionsspel men med systemet Backhandsmash har vi nu anpassat oss
till samma upplägg och spelform som många andra klubbar följer, främst i Stockholmsområdet.
1.2.2

Seniorresor

En seniorresa genomfördes 2014 och den gick till en klubb i Italien, återigen mycket
uppskattad av medlemmarna och förväntningarna är stora på kommande resor. Dock
lades planeringen för nästa resa på On-Hold under hösten då klubben hade fokus på
annat. Dessvärre har vi förlorat vår reseplanerare Jerome som lämnade klubben.
Jerome hade planeringsansvaret och var väldigt engagerad i att resorna blev av till ett
bra pris och till ett helhetsgenomförande. Styrelsen har för avsikt att återuppta planeringen av seniorresorna.
1.2.3

Damernas stegspel

Det finns ett intresse för matchspel bland många damer i klubben och efter många år
av divisionsspel fanns en nyfikenhet att utveckla formerna. Alla som spelat under våren 2014 fick möjlighet att återkoppla kring hur matchspelet fungerat och hur de såg
på divisionsspel respektive stegspel (som lyfts upp av flera medlemmar). Majoriteten
förordade att vi skulle prova matchspel i form av stegspel. Vid höstterminens start
sjösatte vi ett stegspel.
Det beslutades att fortsätta stegspelet även under våren under lite justerade former:
Spelarna får möjlighet att utmana fler spelare (fem i stället för tre), tiderna delas ut tidigare (måndag) och inaktiva spelare flyttas ned i stegen efter en kommunicerad tid.
Till jul följde vi upp med deltagarna som lyfte fram både för- och nackdelar med
stegspel kontra divisionsspel.
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1.3

Tävlingar
Ansvariga för tävlingar under 2014 var Anders Brenner samt Kurt Jangbåge. Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö 2014

Den årliga Älgö-Saltsjöbads matchen spelades på Älgö i augusti och då det var 80årsjubileum var det extra viktigt att besegra Älgöborna. Segersiffrorna skrevs till 7-5 i
SLTK:s favör.
Utomhus KM 2014

Utomhus KM arrangerades i augusti/september. Då vi spelade juniorernas och seniorernas KM samtidigt blev det ett roligt KM med ett stort deltagarantal.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Fredrik Liljenberg
HSB Niklas Nilsson
DSA Isabelle Björkman
HD Marcus Allbäck/Jonas Björkman
DD Wendela Regnell/Viktoria Bucalic
MD Peter Rejler/Isabelle Björkman
MD Max Björkman/Jonas Björkman

Juniorklasser
F/P8 Sarah Oldmark
P10 Tom Stenmo
P12 Jacob Wolf
P14 Sebastian Ståhl
F10 Charlotte Wachtmeister
F12 Rebecca Oldmark
FD 8-12 Philippa Allbäck/Rebecca
Oldmark
PD 8-12 Max Björkman/Jacob Wolf
PD 13-16 Adrian Olsson/Albert Regnell

SLTK Clay Open 2014

Vi utökade startfältet från 204 juniorer till 216 juniorer. Nytt deltagarrekord. Det
bjöds på mycket bra tennis på vår fina utomhusanläggning.
Swingers Cup Ute 2014

I juni var det premiär för första upplagan av Swingers Cup Ute. Succé direkt med 40
deltagare där det spelades bra och rolig tennis. Pielen Catering dukade upp för en
festlig avslutning.
1.3.2

Inomhustävlingar

Saltsjöbadsspelen
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Saltsjöbadsspelen är numer nedlagd då det beslutades att tävlingen tog för mycket tid
från klubbens medlemmar.
Swingers Cup

I november arrangerades för femte året i rad Swingers Cup. Som vanligt var det
mycket spel då det var 32 deltagare. När sista bollen slagits blev det mingel och fest i
tennishallen.
Inomhus KM 2014

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med ett starkt deltagarfält.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Fredrik Liljenberg
DSA Elsa Jansson
HD Fredrik Liljenberg/Oskar Malmsjö
DD Elsa Jansson/Lovisa Engstrand

Juniorklasser
P10 Tom Stenmo
P12A Elliot Altman
P12B Ludvig Wijkström
P14 Sebastian Ståhl
F8 Sarah Oldmark
F10 Ebba Sjöberg
F12 Catja Malmqvist
F14 Sofia Nilsson

Luciaspelen

Kvällen före Lucia var det premiär för klubbens nystartade trivselturnering. En generationstävling i Davis Cupform. Korta matcher såg till att alla fick spela många matcher. 22 par anmälde sig till tävlingen där det spelades bra dubbel och Smash n´grab
stod för lussefika.
1.3.3

SLTK:s representationslag

Klubben har under spelåret 2013/2014 haft fyra lag representerade i allsvenska inomhusserien: Damer, Damer 40, Herrar och Herrar 45.
I de allsvenska utomhusserierna 2014 har vi haft fem lag som representerat SLTK:
D40, Herrar, Herrar 35, Herrar 45 lag 1 och 2.

1.4

Anläggningskommittén

Anläggningskommittén ansvarar för skötseln och underhållet av tennishallen med de
fyra inomhusbanorna. Likaså för utomhusanläggningen med tre grusbanor och tillhörande byggnader.
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Anläggningsansvariga har under året varit Stefan Engstrand (ordf.) och Kurt Jangbåge.

1.4.1

Tennishallen

Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för anläggningen i dess helhet skall vara hög
med målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts i och utanför tennishallen, t.ex.
ombyggnation till café, ett nytt fräscht klubbrum har invigts, vi har rensat sly runt
hela tennishallen, takrenovering på bana 4, nya stuprännor längs sidan mot Saltsjöbanan och oljning av trägolv.
Därutöver har underhåll och drift skötts enligt förvaltningsplan.
1.4.2

Grusbanorna

Anläggningskommittén startade sitt arbete med en genomgång av utebanorna och
dess omklädningsrum.
Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för utomhusanläggningen skall vara hög med
målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under sommaren målades bollväggen om med ny färg och klubbens logga trycktes
på väggen.
Huset med omklädningsrum har skrapats och ommålats.
Våra sommarjobbare gjorde i år ett mycket bra och uppskattat arbete.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.
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1.5

IT & kommunikation

Ansvarig för IT & kommunikation är Stefan Oldmark tillsammans med Kurt Jangbåge.
1.5.1

Tidboknings- och inpasseringssystemet

Den 11 augusti 2014 gick vi över till MATCHi, ett modernt onlinesystem för tidsbokning och ljusstyrning. Det nya systemet minskar mängden administration för
kansliet samtidigt som det ger medlemmarna ett modernare gränssnitt samt en boknings-app.
1.5.2

Klubbens IT-miljö

Under 2014 har vi gjort en rad förändringar och investeringar i klubbens IT-miljö,
bl.a:
• Nya datorer till tränarna och nya skärmar till Pia och Eva.
• Nya smartphones till tränarna (med appar för tid- och närvarorapportering).
• iPad till tränarna med app för inspelning och spelanalys.
• Ny bokningsdator i entrén som även fungerar som kiosk/info-skärm.
• Infört TimeZynk, ett system för schemaläggning (tränare), resursplanering och
tidrapportering.
• Infört Dropbox som tjänst för backup, lagring och delning av dokument och filer
för både personal och styrelse. Den gamla NAS-lösningen (filserver) har pensionerats.
• Bytt web-hosting partner till Binero.
• AppleTV’s har anskaffats och kopplats in till båda TV-apparaterna i entré/café.
Används för att visa bildspel, information samt visa tennis (där vi blivit sponsrade
med ett abonnemang från cMore).
• Vi har skapat ett trådlöst gästnätverk som är tillgängligt för medlemmar och gäster
i caféet och på läktaren.
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1.5.3

Hemsidan

Vi har under 2014 bytt webpubliceringsverktyg till Wordpress och i samband med
det tagit fram en ny design på hemsidan, gjort den mer mobil samt lagt till ett antal
funktioner:
• Kalender & väder
• Facebook, Instagram och RSS (ATP nyheter) integration
• Formulärfunktion för anmälan till tennisskolan, läger, etc.
1.5.4

Nyhetsbrev

Endast ett nyhetsbrev har skickats ut under 2014. Vi har istället valt att fokusera på
att informera medlemmarna via hemsidan, info-skärmen i entrén samt med
MATCHi’s meddelandetjänst (mail).
1.6

Sponsorer och samarbeten

Det har under året utarbetats form och avtal för sponsorer/samarbete med näringslivet eller privatpersoner.
Samarbetsavtalet baseras på paketlösningar av olika storlekar. Platinum, Guld, Silver
och Brons, med olika prisnivåer. Det finns även enklare sponsorplatser.
Exempelvis:
Silver: 20 Tkr/år
-

Stor logotype på långsida av banan (1 av 4 st)

-

Exponering på SLTKs hemsida

-

Fyra speltillfällen per termin

Det har också utarbetats ett formspråk där vi använder oss av vit text på blå bakgrund (inomhus) för alla sponsorer. Detta för att skapa en så homogen och trivsam
miljö att både synas och verka i.
Rekrytering av sponsorer och samarbetspartner är ett ständigt pågående arbete.
De sponsorer som klubben arbetat med under året är:
•

EOC Partners, platinumsponsor och därmed också namn för bana 1.

•

Urban Deli

Nya partners på väg in är Vitamin Well och Wilson.
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2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet den 20 mars 2014, där 32 medlemmar deltog, avböjde Anders Arnborger, Håkan Olsson och Stig Lagerqvist omval. Som ny ordförande valdes Stefan
Engstrand på tre år och som ny vice ordförande valdes Jonas Björkman på två år.
Som nya ledamöter valdes Wendela Regnell på tre år samt Christopher Bjercke, Anna
Byström, Anders Brenner och Stefan Oldmark, samtliga på två år. Peter Widmark
och Peter Kimber hade båda ett år kvar av sina tvåårsförordnanden.
2.2.1

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten.

3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Anders Arnborger och Håkan Olsson.

4.

Föreningens revisorer
Föreningens revisorer har under året varit Arne Arvidsson och Annica Malmqvist
med suppleanterna Sophia Törnblad Nilsson och Per Göransson, som alla omvaldes
på den ordinarie föreningsstämman.

5.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd chefstränare, Anders Rosén, tre
heltidsanställda tränare, Per Sandh, Jerome Guillem och Kenneth Markdalen som har
varit mer eller mindre föräldraledig från 1 mars och då ersatts av Johan Kareld fram
till mitten av augusti och därefter av Fredrik Perman. Kurt Jangbåge är heltidsanställd
och ansvarig för anläggning och tävlingar. Därutöver har klubben haft timtränarna
Michael Rheindorf och Michael Sjögren. Dessutom har ett antal duktiga juniorer tränat barnen ute i bollhallen onsdageftermiddagar och lördagar-söndagar samt även vid
behov inne i hallen.
På kansliet arbetar Pia Bratt och Eva Åkerlind som tillsammans utgör ca 1 1/4 heltidstjänst. Lena Sjöberg kvarstår som extern redovisningskonsult och finns tillgänglig
som stöd vid arbetet med årsredovisningen.
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6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 047 (1 040 år 2013) registrerade
medlemmar, varav 507 seniorer och 540 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2014 Jan-Victor Ekstedt, Sven
Hansson, Micaela Lavonius, Hans Olof Malmlund, Erna Möller, Torbjörn Nilsson,
Hans Törnqvist, Inge Schmid, Harald Nordenson, Anders Arnborger och Håkan
Olsson.
Klubbens nettointäkter uppgick till 5 584 tkr (5 807 tkr 2013). Rörelsekostnaderna
uppgick till 5 310 tkr (5 581 tkr år 2013). Personalkostnaderna minskade till 4 033 tkr
(4 220 tkr år 2013), men då ska det beaktas att vi under året hyrt in tränare för 254
tkr vilket inte bokförs som personalkostnader.

Elkostnaderna har minskat till 283 tkr (369 tkr år 2013). Minskningen beror på en
felperiodisering på ca 38 000 kr som belastade 2013 i stället för 2012 samt att vädret
under 2014 varit milt.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2014 fastighetslån med kommunal borgen på
562 tkr. Totalt har 180 tkr amorterats under 2014.
Räntor har erlagts med 43 tkr (60 tkr 2014). I augusti gick Swedbank med på att
sänka räntan från 8,3% till 4,95%. SLTK har klargjort för banken att vi inte är nöjda
med den nya räntenivån, men banken vägrar att sänka räntan.
Årets rörelseresultat är en vinst på 273 tkr (225 tkr 2013), nettoresultat efter avskrivningar och finansiella poster -215 tkr (-238 tkr 2013).
När det nya bokningssystemet MATCHi installerades i början på augusti så hade
SLTK en buffert i det gamla systemet på ca 600 tkr som medlemmarna betalat in på
sina buffertkonton. Med gamla bokningssystemet bokfördes inbetalningarna till bufferten som intäkter. I MATCHi sker inga nya inbetalningar till någon buffert, däremot så utnyttjas klippkorten i nya systemet som buffertkontona överfördes till. Resultatpåverkan 2014 är att vi fått ca 150 tkr mindre i intäkter pga denna förändring.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2014 framgår av den reviderade årsredovisningen.
--------------

